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'Planeet Gent' nu twee dagen: 530 jonge
nieuwkomers leren de stad kennen

'Planeet Gent', het evenement waarbij jonge nieuwkomers het vrijetijdsaanbod in

Gent leren kennen, is na twee jaar terug en duurt bovendien twee dagen in plaats

van één. Mede door de oorlog in Oekraïne krijgt De Centrale straks heel wat meer

jongeren over de vloer dan andere jaren.
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Tijdens het jaarlijkse gratis evenement 'Planeet Gent' leren middelbare scholieren uit de Gentse

onthaalklassen voor nieuwkomers (OKAN) het vrijetijdsaanbod in de stad kennen. Het initiatief

ging zestien jaar onafgebroken door, maar werd in 2020 en 2021 geschrapt door de

coronacrisis. Dit jaar gaat Planeet Gent wél door, en voor het eerst twee dagen, op dinsdag 18 en

donderdag 20 oktober. Er worden immers zo'n 530 jongeren verwacht, terwijl dat er in 2019

nog 300 waren. Daar zit niet alleen de coronacrisis voor iets tussen, maar ook de oorlog in

Oekraïne.

Als nieuwkomer is het niet evident om je weg te vinden in het vrijetijdsaanbod.
Deze jongeren hebben ook recht op leuke hobby's en vrienden. Met Planeet
Gent willen we hen al doende laten ontdekken wat de vele mogelijkheden zijn.
Organisaties leren op hun beurt ook om hun aanbod toegankelijk en
laagdrempelig te maken.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

Tijdens de twee dagen in De Centrale kunnen de middelbare scholieren deelnemen aan tal van

workshops van verschillende sport- en vrijetijdsverenigingen uit het Gentse. Dat gaat van de

lokale scouts en voetbalclubs tot heel wat creatieve initiatieven. 'Planeet Gent' is een organisatie

van de Stad Gent en het Gentse Agentschap voor Integratie en Inburgering IN-Gent vzw.

Het is onze taak om mensen dichter bij mekaar te brengen. Met ‘Planeet Gent’
zetten we jongeren uit het onthaalonderwijs op weg naar een ‘wijze’
vrijetijdsbesteding. Omdat een hobby helpt een netwerk uit te bouwen en
nieuwe vrienden te maken én omdat het een ontspannen manier is om buiten
de schooluren Nederlands te oefenen. De Gentse verenigingen kunnen tonen
wat ze te bieden hebben en nieuw divers talent spotten.
— Astrid De Bruycker, voorzitter IN-Gent en schepen van Gelijke Kansen
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Marielaure De Brauwer, IN-Gent vzw, gsm 0485 11 50 80, marielaure.debrauwer@in-gent.be

Bevoegd

mailto:wouter.boesman@stad.gent
mailto:daan.nelen@stad.gent
mailto:marielaure.debrauwer@in-gent.be


Hafsa El-Bazioui
Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit; stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 40, e-mail schepen.elbazioui@stad.gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.elbazioui@stad.gent
mailto:schepen.debruycker@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

